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School & Corona
Het is nog onzeker welke beslissing het
kabinet zal nemen inzake maatregelen Covid19. Daar waar de een zegt dat (basis)scholen
toch echt open moeten blijven, zijn er ook
geruchten van een totale lockdown. We
houden overal rekening mee. We hopen (en
rekenen er stiekem ook op) dat de
(basis)scholen open blijven. En verder dat we
gezond blijven en er geen vervangingsproblemen ontstaan.
Voor het gebouw
(MFA) geldt, dat
bezoekers (dus
iedereen behalve
kinderen en
personeel) in de
publieke ruimtes
een mondkapje
moeten dragen.
Verkeerssituatie
We zijn blij dat het nu duidelijk is dat er
tegenover de uitgang van de kleuters niet
geparkeerd mag worden. Het NP (Niet
parkeren logo) spreekt voor zichzelf. Met de
leerlingen van de leerlingenraad gaan we
samen met De Boekhorst nog aan de slag met
verkeerstekens op de weg.
Nationaal Schoolontbijt
Als school proberen we daar waar het kan
activiteiten door te laten gaan. Het
schoolontbijt is daarom dit jaar in het eigen
klaslokaal. Wilt u de kinderen dinsdag 3
november alvast een tas mee geven met
bord, beker en bestek zodat het niet wordt
vergeten!
Studiedag team
In de activiteitenkalender staat aangegeven
op welke dagen de kinderen vrij zijn vanwege
studiedagen of portfoliodagen van het team.
Op maandag 16 november zijn de
kinderen vrij vanwege een studiedag.
Pleinspelen
In de leerlingenraad is gesproken over
‘pleinspelen’. De kinderen mogen nadenken
over welke spel- sportmaterialen ze graag
willen (denk aan hockey sticks, stelten, skippy
ballen) maar ook wat zijn leuke spelen om op
het plein te doen. We gaan in samenwerking
met de buurtsportcoach hier een plan voor
bedenken. Het team denkt daar 16 november
over na. Met de kinderen is een soort van
pleinverdeling afgesproken. OB rondom de
zandbak en speelhuis en BB rondom de basket
en de rekstokken. Leuk dat de kinderen het

touwtje springen weer hebben ontdekt 😊
Sinterklaas
Het zal duidelijk zijn dat de viering van
Sinterklaas op school anders zal verlopen dan we
gewend zijn. Voor de groepen 5 t/m 8 verandert
er niet veel. De surprises gaan gewoon door. Op
de activiteitenkalender stond al vermeld dat de
kinderen van groep 1 vrijdag 4 december ook op
school verwacht worden. De kinderen van de OB
(1 t/m 4) zijn ’s middags vrij. Groep 2 was
dat al, groep 3-4 sluit daar bij aan omdat ze het
zelfde programma volgen.
Urenberekening
Omdat een enkele ouder er wel eens naar vraagt
het volgende: kinderen moeten over de totale
basisschooltijd een bepaald aantal uren maken.
Daar is een rekenmodel voor. Dat wordt ieder
jaar met de MR besproken. De OB hoeft minder
uren te maken dan de bovenbouw. De kinderen
gaan in de regel meer naar school dan het
minimum aantal uren. Dat heten dan margeuren en die kunnen worden ingezet als vrije dag.
Teveel naar school kan niet. Dus de kleuters van
groep 1 hebben gewoon een extraatje vanwege
de Sintviering.
Kerstviering
De kerstviering is dit schooljaar vanwege de
maatregelen op school. Hoe we dat gaan invullen
is nog in bespreking. De adventsvieringen met
de groepen samen in de grote zaal, gaan gewoon
door. De eerste viering is op maandag 23
november. Zondag 22 november is de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Op woensdag 9
december staat het jaarlijkse kerststukjes maken
gepland. We gaan er van uit dat dit gewoon door
kan gaan.
Zandbak kleuters
Het was leuk om te zien hoe de kleuters
reageerden op het verse zand in de zandbak.
Met heel veel dank aan meester Hans en de
kinderen van De Duisterhout!
Afscheid
Morgen neemt groep 5-6 afscheid van Jelmer. In
goed overleg is besloten dat Jelmer naar De
Akker gaat. We wensen hem heel veel plezier en
horen vast nog hoe het hem vergaat.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

